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Information om hantering av personuppgifter 

ARBETSGIVARENS INFORMATIONSPLIKT 
När personuppgifter om den registrerade ska inhämtas direkt från den registrerade, ska den 
personuppgiftsansvarige lämna all information nedan till den registrerade.  
 
Personuppgiftsansvarig  
Organisation:  Conpal AB   
Organisationsnummer:  556670-1917   
Adress:  Johannesgränd 1, 

113 80, Sthlm 
  

Telefonnummer: 073-355 99 00   
E-postadress:  admin@conpal.se   
    

 
 

1. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen 

Syftet med behandlingen är rekrytering, utbetalning av löner och betalning av pensionspremier, 
utbildningssatsningar, personalvård, ansökan om anbud till kunder samt rehabilitering. 

2. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen  
Samtycke från den registrerade, för att fullgöra avtal, för att fullgöra en rättslig skyldighet eller intresset för den 
personuppgiftsansvarige väger tyngre än den registrerades intresse (det vill säga personuppgiftsbehandling efter 
intresseavvägning). 

3. Mottagare av personuppgifterna  
Skatteverket, leverantörer, kunder, företagshälsovård, pensionsmyndigheter och eventuellt andra myndigheter.  
 
5. Tidsperiod under vilken personuppgifter ska lagras  
Från att arbetsansökan kommit in, vid rekrytering, lagras CV och andra ansökningshandlingar i 1 år. Vid anställning 
lagras personuppgifter från anställningens start till 12 månader efter anställningens slut. Detsamma gäller bolagets 
underkonsulter.  

6. Rätten att få personuppgifter rättade, raderade, begränsade samt rätten att invända mot 
personuppgiftsbehandling  
Du har rätt till rättelse, radering, begränsning av personuppgiftsbehandling samt rätt att invända mot 
personuppgiftsbehandlingen. 

7. Rätt till dataportabilitet  
Du har rätt att få de personuppgifter om dig själv som du försett den personuppgiftsansvarige med, i ett 
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan 
personuppgiftsansvarig, utan att den personuppgiftsansvarige som först tillhandahölls personuppgifterna hindrar 
det. 
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8. Rätten att återkalla ett lämnat samtycke 
Du har rätt att återkalla ditt lämnade samtycke när som helst. Detta gör du genom att skicka en begäran per e-post 
till personuppgiftsansvariges representant enligt ovan.  

9. Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen 
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter hanterats felaktigt. Detta 
gör du genom att kontakta Dataskyddsinspektionen på telefon 08-657 61 00 eller via e-post 
datainspektionen@datainspektionen.se  

10. Källan från vilken personuppgifterna har hämtats från  
Källan för personuppgifterna är den enskilde/konsulten. Källan är inte allmänt tillgänglig. 

11. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och profilering 
Förekomster av automatiserade beslutsfattanden är exempelvis avslag på ansökan eller andra beslut som sker via 
internet utan personlig kontakt. 
 
Ingen förekomst av profilering. Profilering innebär automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna 
används för att bedöma vissa personliga egenskaper – exempelvis en arbetstagares arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar. 
 
12. Publicera bild, namn och mailadress på hemsidan och i sociala medier 
Samtycke att Conpal publicerar befattning, bild och mejladress på hemsida och i sociala medier. 
 
Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras som ovan. 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Namnteckning, datum, ort 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Förnamn, Efternamn, personnummer 


